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“Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para 
vocês em Cristo Jesus.” )5:18 Tessalonicenses 1(   

 

QUERIDOS AMIGOS E FAMÍLIA 
 

Nossos corações estão cheios de alegria e gratidão ao Senhor nosso Deus e a vocês que 
apoiaram nossa família e ministério com suas orações e generosidade. MUITO OBRIGADO! 
 

1. FAMÍLIA 
 

O Senhor Todo-Poderoso tem nos abençoado durante este ano de COVID19. Todos estamos 
saudáveis. Apenas o Moises Junior perdeu o emprego, mas depois de cinco meses o Senhor 
graciosamente providenciou para ele um melhor. Obrigado, Senhor! 
 

2. LIVRO 
 

Pela graça de Deus, nosso livro foi publicado em inglês e em 
português. Estamos muito felizes porque centenas de pessoas 
tem lido o livro e estão compartilhando como o Senhor os 
abençoou para enfrentarem suas dificuldades lendo nosso livro. 
Glória ao nosso Deus! Esse pode ser um bom presente de 
Natal a seu amigo que está sofrendo.  PARA COMPRAR 
CLIQUE: https://editoraperegrino.com.br/produto/por-que-sofremos/ 
 

3. MINISTÉRIO 
 

Durante este ano de pandemia, nosso ministério cresceu. Embora três de minhas viagens tenham 
sido canceladas, consegui entrar em contato com todos 
os nossos missionários em cinco países. Tivemos a 
bênção de ensinar Romanos e Apocalipse online.  

Nossa missão Beonetogether realizou nossa Primeira 
Conferência Global Online. 100% dos missionários 
participaram. Foi muito edificante a todos.  

Eu tinha comprado passagens para ir ao Brasil em 
janeiro de 2021, infelizmente devido à alta de casos de 
Covid, a viagem será mudada para mais tarde. 
Poderíamos reclamar deste ano de pandemia, mas, em 
vez disso, encontramos muitos motivos para agradecer 
ao Senhor por nos proteger e nos ajudar a glorificar Seu nome em meio a todas as dificuldades 
que Covid tem causado. 
 

Portanto, “somos gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para 
nós, porque pertencemos a Cristo Jesus.” 1 Tessalonicenses 5:18 
 

Com profunda gratidão por sua parceria fiel, 
Pr. Moisés e Luzimar Moura 
Missionário representante Internacional  
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